
Find vej i Danmark!

Find vej i hele landet på
www.findveji.dk

Har du fået mod på mere?
Så kan du overveje at blive medlem af orienteringsklubben i 
Vejle, OK SNAB.

Kort sagt drejer vores sport sig om at finde hurtigst muligt 
frem - helst i et ukendt terræn - uden andre hjælpemidler 
end kort og kompas. Undervejs skal et antal poster passeres 
i rigtig rækkefølge.

Orientering er for alle aldersklasser og 
kan dyrkes på det ambitionsniveau, 
som passer hver enkelt. 

Børn kan typisk begynde for alvor, når 
de kan læse. I starten får de en "skygge" 
(træner eller forælder) med rundt, så 
de kan være trygge for ikke at blive 
væk. 

I den anden ende af skalaen har vi flere 
medlemmer, som har rundet de firs!

Orientering er en sport for alle, som holder af motion i frisk 
luft og natur - samtidigt med, at hjernen også kommer på 
arbejde!

Læs mere på vores hjemmeside om hvordan du kommer i 
gang 

www.ok-snab.dk

Velkommen  til 
Find vej i Nørreskoven
"Find vej i Nørreskoven" er et tilbud til dig, der gerne vil 
have en spændende tur i skoven. En slags skattejagt. Med 
kortet i hånden kan du trygt tage på opdagelse og finde 
de opsatte pæle, der markerer posterne.

På hver pæl finder du postens num-
mer og en bogstavkode som noteres i 
kontrolfeltet under kortet.

Du kan finde posterne alene eller 
sammen med andre. Du kan løbe eller 
gå, og du kan gøre det, når du vil.

Startsted findes ved informationstavlen ved Gorilla Park. 

God tur !  
 

Alle kan prøve orientering
På www.findveji.dk finder du en række sjove udfordrin-
ger fordelt i hele landet. Print selv et kort – og så af sted!

Nørreskoven

Post nr.: 25          Kode: UTX

Prøv også at quizze med mobilen
Har du din smartphone med, kan du 
prøver en mobil-quiz, som kan hentes 
via QR-koden her, eller  
via www.findveji.dk. 

Ved hver post på quizruten får du et 
spørgsmål, når du har tastet koden fra 
posten.
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Fandt du den rigtige post?         Notér posternes kontrolbogstaver i felterne. Tjek rigtigheden på www.findveji.dk.


